
Бельгійська держава створила веб-сайт, який містить всю інформацію про війну 

в Україні. Цей сайт також містить відповіді на більшість ваших запитань. 

  

Інформаційний сайт (EN, FR, RU та UK): 

  

https://info-ukraine.be/en/assistance-belgium 

https://info-ukraine.be/uk/assistance-belgium 

 

Загальне правило: кожен повинен звернутися до реєстраційного центру в 

Брюсселі. 

  

1. Які документи необхідно пред'явити громадянину України для легалізації 

перебування у вашій країні, у тому числі малих та неповнолітніх дітей? 

 

• під час реєстрації в реєстраційному центрі заявник на тимчасовий захист 

повинен надати дані, що посвідчують особу, біометричні дані (відбитки 

пальців) та копію документів, які є у нього, що підтверджують, що вони 

належать до однієї з категорій, зазначених за таким посиланням: 

https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine/protection-temporaire 
 

Що таке тимчасовий захист?  

Це виняткова процедура, встановлена європейською директивою: Директива 

Ради ЄС 2001/55 від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти надання 

тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та заходів, 

спрямованих на забезпечення балансу між зусиллями, докладеними державами-

членами, щоб прийняти цих осіб і понести наслідки такого прийому. Ця 

директива була транспонована в бельгійське законодавство. 

Впровадження тимчасового захисту вимагає рішення Ради Європейського 

Союзу. 

Рішенням про виконання від 4 березня 2022 року Рада Європейського Союзу 

відзначила наявність масового напливу переміщених осіб до Союзу, які були 

змушені покинути Україну через збройний конфлікт. У цьому рішенні також 

вказуються групи осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.  

На кого поширюється рішення про тимчасову охорону?  

• Громадяни України та члени їх сімей, основне місце проживання яких було в 

Україні до 24 лютого 2022 року. 

• Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які 

користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним 

захистом в Україні, та члени їхніх сімей, основне місце проживання яких було в 

Україні до 24 лютого 2022 року. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo-ukraine.be%2Fen%2Fassistance-belgium&data=04%7C01%7Cmaertens%40fednot.be%7Ca444079d36074592e0b708da05e04001%7C4dd14a7f0d8a442186cae4103e645593%7C0%7C0%7C637828757968643943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xpp%2BYaxJOmaSt%2FM4%2BYGeMbkWSKDd4Oc70DYy1Yf6yaM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo-ukraine.be%2Fuk%2Fassistance-belgium&data=04%7C01%7Cmaertens%40fednot.be%7Ca444079d36074592e0b708da05e04001%7C4dd14a7f0d8a442186cae4103e645593%7C0%7C0%7C637828757968643943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cCNgZzTTq39n%2FTmJazHMs66Iyy%2F8JqEhgpg8cyw0Nv0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdofi.ibz.be%2Ffr%2Fthemes%2Fukraine%2Fprotection-temporaire&data=04%7C01%7Cmaertens%40fednot.be%7Ca444079d36074592e0b708da05e04001%7C4dd14a7f0d8a442186cae4103e645593%7C0%7C0%7C637828757968643943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D35pKsqrcON%2F1qVTjUk8RZJL%2BTFQpv%2FBL%2FjBJcbMY78%3D&reserved=0


Хто є членами сім'ї? 

• Подружжя або неодружений партнер, який має стабільні стосунки відповідно 

до бельгійського законодавства про іноземців 

• Неодружені неповнолітні діти, включаючи дітей одного з подружжя, законні, 

народжені поза шлюбом чи усиновлені 

• Інші близькі родичі, які проживали в сім'ї на момент обставин, пов'язаних із 

масовим напливом переміщених осіб, і які тоді були повністю або переважно на 

утриманні 

Куди подавати заяву про надання тимчасовго захисту ? 

До реєстраційного центру 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНЦЯМ  

 З понеділка, 14/03, Brussels Expo, зал 8 (Heysel) стане реєстраційним 

центром, зарезервованим для українців. 

 Реєстраційний центр працює з 8:30 до 17:30, 7 днів на тиждень, до нього 

можна дістатися на лінії метро 6, зупинка Heysel. 

 Якщо воно у вас є житло,  в інтересах людей без житла просимо 

набратися терпіння перед реєстрацією, і це на благо незахищених 

співвітчизників. Це не має ніяких наслідків для вас. 

 Люди, які зареєструвалися в реєстраційному центрі Bordet, не повинні 

повторно звертатися до реєстраційного центру за адресою Palais 8 

(Heysel). 

 www.info-ukraine.be 

Адреса нового реєстраційного центру : BRUSSELS EXPO PALAIS 8 - HEYZEL 

VERREGAT 

 
Як дістатися до Реєстраційного центру? 

1.  Реєстраційний центр Heysel Hall 8 UKR 

 

З котрої години ? 

З 8:30 

Хто подає заяву ? 

Кожна особа, яка бажає скористатися тимчасовим захистом, повинна особисто 

з'явитися в центр реєстрації: з документами, що підтверджують її належність 

до однієї з категорій, зазначених вище. 

https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine/centre-denregistrement
http://www.info-ukraine.be/
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine/centre-denregistrement
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine/centre-denregistrement
http://dofi.ibz.be/sites/default/files/2022-03/Heysel_UKR.pdf


Процедура 

 Реєстрація 

Ідентифікаційні дані 

Біометричні дані (відбитки пальців) 

Копія документів, які є у вас, що підтверджують, що ви належите до однієї з 

категорій, згаданих вище 

• Свідоцтво про тимчасову охорону 

Якщо умови для надання тимчасової охорони виконані, видається посвідчення. 

 Після цього ви повинні звернутися до муніципальної адміністрації за 

місцем проживання з цією довідкою 

 Муніципальна адміністрація надасть власнику свідоцтва дозвіл на 

проживання, виданий громадянам третіх країн, яким дозволено обмежене 

перебування більше трьох місяців (картка «A. Обмежене перебування»). 

 Картка A 

• Картка А дійсна протягом 1 року з дати введення тимчасового захисту 

(тобто з 04.03.2022 по 04.03.2023) 

• Цей термін дії може бути подовжений двічі на 6 місяців, якщо рішення 

Ради Європейського Союзу не припиняє тимчасовий захист раніше. 

 Робота 

Особи, яким дозволено перебувати в якості осіб, які мають тимчасовий захист, 

мають право працювати за умови наявності у них дозволу на проживання 

(картка А, зазначена вище). 

Чи можна подати заяву про міжнародний захист? 

Так. Проте розгляд клопотання про міжнародний захист особи, яка отримує 

тимчасовий захист, призупиняється до припинення дії режиму тимчасового 

захисту. 

 

2. Чи існують у вашій країні вимоги щодо подання документів (заяв) від 

батьків (батьків), які не супроводжують дитину за кордоном? 

 

• Необхідно буде лише пред'явити документи, що посвідчують особу. 

Служба опіки і піклування Федеральної державної служби юстиції 

(+32(0)78/15.43.24) повинна негайно призначити опікуна. 

 



3. Що потрібно, щоб влаштувати таку дитину до навчального закладу та  

продовжити навчання (дитячий сад/школа тощо)? 

 

• опікун несе відповідальність за виховання дитини 

 

4. Як отримати притулок чи тимчасове проживання? 

• https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine/protection-temporaire (див. вище) 

• Заявник на тимчасовий захист повинен звернутися до реєстраційного 

центру. Він отримає довідку, з якою він зможе звернутися до 

муніципалітету проживання, який зможе видати посвідку на проживання 

(картка А) 

 

5. До кого йому звернутися (точні контактні дані, номери телефонів, сайти)? 

• З понеділка, 14/03, Brussels Expo, зал 8 (Heysel) стане реєстраційним 

центром, зарезервованим для українців. Реєстраційний центр працює з 

8:30 до 17:30, 7 днів на тиждень, до нього можна дістатися на лінії метро 

№ 6, зупинка Heysel 

https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2022-03/Heysel_UKR.pdf 

  

6. Який статус може отримати громадянин України та скільки часу займає 

реєстрація? 

• Статус тимчасового захисту. Реєстрація буде здійснена негайно, що 

дозволить біженцю отримати посвідчення про тимчасовий захист. З 

такою довідкою він повинен буде звернутися до муніципалітету 

проживання, щоб отримати картку А. 

 

7. Що передбачає цей статус (термін дії, розмір соціальної допомоги, право 

на працевлаштування, навчання дітей тощо)? 

  

• Тимчасовий захист: 

o Короткостроковий: до 90 днів 

o Довгостроковий: більше 90 днів 

o Процедура отримання див. за посиланням: 

https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine/protection-temporaire 

 

• Розмір соціальної допомоги: мінімальна допомога від CPAS 

(Громадський центр соціальних дій) залежно від сімейного становища 

• Право на роботу: так, з моменту, коли біженець має посвідку на 

проживання (картка А) 

• Право на освіту для дітей: так, з моменту, коли біженець має посвідку на 

проживання (картка А) 

 

8.  Чи надається медична допомога і що вона включає? 

• Після реєстрації обов'язкова приписка до медичної каси, рекомендована 

страховка госпіталізації. 

 

9. Чи є у вашій країні відповідні інструкції для таких осіб? 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdofi.ibz.be%2Ffr%2Fthemes%2Fukraine%2Fprotection-temporaire&data=04%7C01%7Cmaertens%40fednot.be%7Ca444079d36074592e0b708da05e04001%7C4dd14a7f0d8a442186cae4103e645593%7C0%7C0%7C637828757968643943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D35pKsqrcON%2F1qVTjUk8RZJL%2BTFQpv%2FBL%2FjBJcbMY78%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdofi.ibz.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-03%2FHeysel_UKR.pdf&data=04%7C01%7Cmaertens%40fednot.be%7Ca444079d36074592e0b708da05e04001%7C4dd14a7f0d8a442186cae4103e645593%7C0%7C0%7C637828757968643943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g8Qd0d%2FbKJtjta%2Fuz17q%2BKY3YVw8U9Jwlivs%2Fsy1jOM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdofi.ibz.be%2Ffr%2Fthemes%2Fukraine%2Fprotection-temporaire&data=04%7C01%7Cmaertens%40fednot.be%7Ca444079d36074592e0b708da05e04001%7C4dd14a7f0d8a442186cae4103e645593%7C0%7C0%7C637828757968643943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D35pKsqrcON%2F1qVTjUk8RZJL%2BTFQpv%2FBL%2FjBJcbMY78%3D&reserved=0


• CPAS (Громадський центр соціальних дій) надає допомогу 

https://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/cpas 

 

10. «Гаряча лінія», де можна отримати інформацію про невідкладну 

допомогу. 

  

• Інформаційний номер: 02/488 88 88 -- Відкрито з понеділка по неділю: 

9:00 - 17:00. 

• У Бельгії ви можете набрати 112 безкоштовно вдень і вночі, для 

пожежної служби або швидкої допомоги. Для термінової допомоги 

поліції телефонуйте 101. 

 

11. Контакти організацій (волонтери, НУО, гуманітарна допомога). 

• Ви можете звернутися до муніципалітету вашого місця проживання, де є 

багато пропозицій. 

Дивитися також https://www.1212.be/appels/ukraine-12-12/ 

 
  

 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.belgium.be%2Ffr%2Ffamille%2Faide_sociale%2Fcpas&data=04%7C01%7Cmaertens%40fednot.be%7Ca444079d36074592e0b708da05e04001%7C4dd14a7f0d8a442186cae4103e645593%7C0%7C0%7C637828757968643943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UscRyxt6h3ZXYzu0%2BG5TTZQHfOsAWM3aikGRbPQELh4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.1212.be%2Fappels%2Fukraine-12-12%2F&data=04%7C01%7Cmaertens%40fednot.be%7Ca444079d36074592e0b708da05e04001%7C4dd14a7f0d8a442186cae4103e645593%7C0%7C0%7C637828757968643943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=T2sOe1I08d7W3QvAfO39KWJLd54D%2Fh16%2From%2B5LbHsc%3D&reserved=0
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